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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPAS “ZĪĻUKS”
REGLAMENTS
Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
10.panta 2.punkta trešo apakšpunktu

1. Vispārīgie jautājumi.
1.1. Līvānu novada Rudzātu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas “Zīļuks” (turpmāk
tekstā – grupa) reglaments izdots saskaņā ar:
1.1.1. Vispārējās izglītības likuma 10.panta 2.punkta trešo apakšpunktu;
1.1.2. Bērnu tiesību aizsardzības likumu;
1.1.3. Spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.2. Līvānu novada Rudzātu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa “Zīļuks” ir Rudzātu
vidusskolas struktūrvienība, tās adrese: Miera ielā 13, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu
novads, LV-5328.
2. Audzēkņiem ir tiesības:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības programmu;
Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
Uz netraucētu mācību darbu nodarbībās;
Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus,
paust attieksmi;
Attīstīt savas radošās spējas un pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē;
Iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, saņemt paskaidrojumus un
konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē;
Brīvi izvēlēties papildnodarbības. Piedalīties dažāda mēroga pasākumos, konkursos,
skatēs;
Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem grupā un tās organizētajos pasākumos,
aizsardzību no fiziskās un psihiskās vardarbības, kā arī uz psiholoģiski labvēlīgu vidi.

3. Vecākiem ir tiesības:
3.1. Saņemt informāciju par grupas mācību gada pedagoģisko darbu ar bērniem;
3.2. Saņemt informāciju par pirmsskolas izglītības iestādes licencēto programmu un
apgūstamās programmas tematisko plānojumu;
3.3. Saņemt savlaicīgu informāciju par bērna fiziskās, intelektuālās attīstības gaitu un
rezultātiem, un bērna darbībām mācību procesā;

3.4. Saņemt informāciju par bērna uzvedību;
3.5. Saņemt konsultācijas par bērna audzināšanas un mācību jautājumiem;
3.6. Argumentēti izteikt savu viedokli, iesniegt savas vēlmes un priekšlikumus
administrācijai grupas darba uzlabošanai;
3.7. Piedalīties grupas un Rudzātu vidusskolas rīkotajos pasākumos: grupas vecāku sapulcēs,
svētkos, tematiskajās pēcpusdienās, atklātajās dienās, vecāku stundās u.c. pasākumos;
3.8. Piedalīties Rudzātu vidusskolas padomes darbā;
3.9. Piedalīties grupas labiekārtošanā;
3.10.
Bērnu izņemt no grupas uz noteiktu laiku, iesniedzot Rudzātu vidusskolas
direktoram rakstisku iesniegumu.
4. Vecākiem ir pienākumi:
4.1. Ievērot grupas Iekšējās kārtības noteikumus;
4.2. Sniegt precīzu informāciju par savu deklarēto dzīvesvietu, darba vietu un sakaru
līdzekļiem. Izmaiņu gadījumā paziņot par to pirmsskolas skolotājai;
4.3. Neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13
gadiem, klātbūtnes (saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pantu);
4.4. Iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā;
4.5. Piedalīties grupas vecāku sapulcēs;
4.6. Sniegt palīdzību grupas un teritorijas labiekārtošanā;
4.7. Piedalīties un atbalstīt grupas un Rudzātu vidusskolas organizētos pasākumus;
4.8. Ar cieņu un toleranci izturēties pret grupas darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas
pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem;
4.9. Saudzīgi izturēties pret grupas mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam. Atlīdzināt grupas
zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā.
4.10.
Aizliegts grupā un tās teritorijā:
4.10.1. Lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli
un psiholoģiski ietekmēt, pazemot audzēkņus un grupas darbiniekus), huligāniski
uzvesties;
4.10.2. Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus,
pirotehniku;
4.10.3. Ienest pārtikas produktus un medikamentus;
4.10.4. Smēķēt.
4.11.
Ja audzēknis ir saslimis vai arī neapmeklē grupu citu attaisnojošu iemeslu dēļ,
vecāki rīkojas saskaņā ar Rudzātu vidusskolas Iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā
reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē pirmsskolas grupās”.
4.12.
Grupu telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus. Gadījumos, kad
audzēknim ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, jāizsauc neatliekamā medicīniskās
palīdzības brigāde. Grupas audzinātājs par to ziņo audzēkņa vecākiem un skolas vadībai.
5. Izglītības procesa organizācija
5.1. Izglītības process tiek īstenots saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencētu
programmu: Pirmsskolas izglītības programma kods 01 01 1111.
5.2. Mācību darbs notiek saskaņā ar dienas režīmu, nodarbību sarakstu un tematisko plānu,
kurus apstiprina Rudzātu vidusskolas direktors.
5.3. Par dienas režīma izpildi, nodarbību sākumu un beigām, atbildīgs pedagogs, kurš vada
rotaļnodarbības.
5.4. Nodarbības notiek grupas telpās, skolas sporta zālē, mūzikas kabinetā. Āra nodarbības
un pastaigas notiek Rudzātu vidusskolas teritorijā.

5.5. Mācību gada laikā tematiskajās nodarbībās pirmsskolas skolotāji bērniem sniedz
informāciju par ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās,
drošību uz ledus, personas higiēnu un citiem drošības jautājumie atbilstoši vecumam.
5.6. Pasākumu organizēšana grupā tiek veikta saskaņā ar instrukciju par drošību sporta
sacensībās un nodarbībās.
5.7. Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu
nodarbības u.c.) notiek ārpus nodarbību laika.
5.8. Grupas organizētajos pasākumos piedalās tikai grupā uzņemtie audzēkņi, grupas
darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un aicināti viesi.
5.9. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar audzēkņu
piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām un atbildīgo pedagogu
pavadībā.
5.10.
Grupā piederošas personas ir: grupas darbinieki, audzēkņi un audzēkņu vecāki.
5.11.
Grupā nepiederošas personas – apmeklētāji.
5.12.
Kārtība, kādā grupā uzturas nepiederošas personas:
5.13.
Personas, kuras ierodas grupā ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai
sūdzības, griežas pie Rudzātu vidusskolas direktora.
5.14.
Apmeklētāju pārvietošanās grupā pieļaujama tikai darbinieka pavadībā,
apmeklējumu saskaņojot ar administrāciju.
5.15.
Darbinieks pavada apmeklētāju pie amatpersonas vai pēc personas
noskaidrošanas uz bērnu grupu.
5.16.
Grupas darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties grupā uzrāda
dienesta apliecību, savu ierašanos saskaņojot ar Rudzātu vidusskolas direktoru.
6. Ugunsdrošības un evakuācijas plānu izvietojums
6.1. Katrs pedagogs tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības un evakuācijas normām un izpildi.
Katrs pedagogs ir atbildīgs par bērnu drošību ārkārtas situācijās.
6.2. Katru gadu grupas nodarbībās bērni tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības un
elektrodrošības noteikumiem.
6.3. Vienu reizi gadā tiek organizēta evakuācijas apmācība pedagogiem un tehniskajam
personālam.
6.4. Evakuācijas plāns ir izvietots grupu koridorā, kopā ar ugunsdzēšamo aparātu.
6.5. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota grupu informatīvajā
stendā.
6.6. Instrukcijas par bērnu drošību, elektrodošību, ugunsdrošību un pirmās palīdzības
sniegšanu ir izvietotas grupas vecāku informatīvajā dokumentu mapē.
7. Atbildība par noteikumu neievērošanu
7.1. Noteikumu ievērošana ir obligāta.
7.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
7.2.1. Pirmsskolas skolotāja vai Rudzātu vidusskolas direktors var izteikt mutisku
aizrādījumu;
7.2.2. Skolotāja vai Rudzātu vidusskolas direktors var veikt individuālas pārrunas ar
vecākiem;
7.2.3. Rudzātu vidusskolas direktors var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par audzēkņa
atskaitīšanu no grupas, būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā vai ar rīkojumu
atskaitīt audzēkni no grupas audzēkņu saraksta.
7.2.4. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši noteikumus, grupas skolotāja vai cits grupas
darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Rudzātu vidusskolas direktoram.
7.2.5. Jautājumu var izskatīt individuālās pārrunās:

7.2.5.1.
7.2.5.2.
7.2.5.3.
7.2.5.4.

Grupas skolotājai ar vecākiem;
Rudzātu vidusskolas direktoram kopā ar grupas skolotāju un vecākiem;
Grupas vecāku sapulcē;
Rudzātu vidusskolas padomes sēdē.

8. Kārtība, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar reglamentu un Iekšējās kārtības noteikumiem
8.1. Pirms bērna uzņemšanas Rudzātu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupā “Zīļuks“,
vecāki iepazīstas ar reglamentu un Iekšējās kārtības noteikumiem, apliecinot to ar savu
parakstu iesniegumā par bērna uzņemšanu.
8.2. Grupas skolotāja katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina
vecākus ar reglamentu un Iekšējās kārtības noteikumiem, par ko vecāki parakstās grupas
sapulces protokolā.
8.3. Reglaments un citi iekšējie noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties grupā
vecāku informācijas mapē.
Direktors

Vl.Spriņģis

Reglaments izskatīts Rudzātu vidusskolas pedagoģiskās padomes 2012.gada 31.augusta sēdē, protokols
nr.4

